
For et halvt år siden bankede 
fremtiden på EDR’s hoveddør og 

ønskede foretræde i foreningen. 
Nu er vi så kommet dertil, hvor ho-
vedbestyrelsen har inviteret frem-
tiden indenfor, ikke på visit, men 
med blivende opholdstilladelse.

Det betyder, at den livsnødvendi-
ge digitalisering af foreningen er 
i gang sat. Først bliver to økonomi-
systemer til et helt nyt system, 
der er i stand til at løfte alle opga-
ver for EDR, inklusive eventuelle 
fremtidige administrative opga-
ver. Et nyt økonomi- og medlems-
styringssystem er hundenødvendig 
af to årsager:
1. At medlemsadministrationen 

kan samarbejde med EDR’s 
fremtidige hjemmesider og 
webshops helt automatisk.

2. Fordi EDR om et par år ikke 
længere har en forretningsfører 
på kontoret i Odense.

Vores højt skattede Lone går til 
den tid på en velfortjent efterløn, 
og INGEN vil kunne erstatte Lone. 
Vi skal ej heller tilbage til cigarkas-
se-administration. Derfor må vi 
sætte en robothær til at klare den 
opgave i form af en Microsoft »Bu-
siness Central« løsning. »Business 
Central« er et hypermoderne regn-
skabsprogram på steroider – med 
medlemskartotek, lagerstyring og 

mulighed for mange automatisere-
de processer. »Business Central« 
kommer til at »tale« tæt sammen 
med EDR’s next generation hjem-
meside »EDR Community«.

»EDR Community« eller DiGiEDR er 
kæle-/arbejdsnavn på EDR’s fremti-
dige hjemmesidekompleks, som vil 
være meget mere end den pæne 
hjemmeside, du kender i dag. Di-
GiEDR bliver en rigtig medlemspor-
tal med alt det, som fantasien pt. 
kan tænke sig af digitale værktø-
jer. Tænk dig et 16:9 widescreen 
billede med let overskuelig adgang 
til gammelkendte hjemmesidein-
formationer til venstre. I midten af 
synsfeltet ligger let tilgængeligt 
en række værktøjer, og i højre side 
et dashboard der viser helt aktuel-
le opdateringer, efter medlemmets 
eget valg.

DiGiEDR bliver danske radioamatø-
rers virtuelle klubhus, der kan være 
ståsted for et forhåbentligt stort 
antal interessegrupper mv. DiGiE-
DR vil også være platformen, hvor 
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foredrag eller kurser kan deles 
mellem flere lokalafdelinger på én 
gang, eller mindre lokalafdelinger 
i fællesskab kan uddanne nye ra-
dioamatører. For at realisere dette, 
vil DiGiEDR’s værktøjskasse inde-
holde en række moderne værktø-
jer integreret i portalen: Videomø-
de, chat-værktøj, fildeling, forum, 
Wiki-leksikon, blog og selvfølgelig 
Webshop. Desuden OZ med søge-
maskine samt foreningsdoku-
ment-bibliotek. Alt i alt, det der 
lige nu vil kunne forventes i et digi-
talt EDR-klubhus.

Udefra bliver det meste af DiGiEDR 
synligt for alle, der gider besøge 
portalen. Vi skal vise enhver besø-
gende, hvad vores hobby kan. Det 
vil sige at ALLE kan læse, lytte og 
se med på næsten alt, hvad EDR og 
medlemmerne kan tilbyde. Ønsker 
en besøgende mere, som at skrive i 
dele af forum, vil der kræves en re-
gistrering i systemet, så vi har helt 
styr på, hvem der er hvem. Regi-
streringen vil være sikret mod ro-
botter og andre spøgefugle med 
to-faktorgodkendelse. På dette ni-
veau er et egentligt EDR-medlem-
skab ikke et krav.

Ønsker den besøgende sig imidler-
tid endnu mere (som f.eks. mulig-
hed for at dele videomateriale el-
ler læse seneste numre af OZ), 
kræves et egentligt medlemskab. 
Er den besøgende i forvejen regi-
streret bruger, kan brugeren selv 
via »Self-Care« og webshop opgra-
dere til medlem på et af de niveau-
er, vi opererer med i EDR. I samme 
sekund brugeren har indbetalt sit 
kontingent via kortbetaling, æn-
drer systemet automatisk rettighe-
derne på DiGiEDR. Systemet vil 
herefter automatisk sørge for kon-
tingentopkrævning fremover.

Det vil nok også betyde, at vi ser et 
skifte i kontingentopkrævning fra 
dyre Betalingsserviceopkrævnin-
ger til et system, hvor alle medlem-
mer over tid betaler med deres 
kort. For eksisterende EDR-med-
lemmer vil der ske en overflytning 

til DiGiEDR, hvor du så vil blive an-
modet om at verificere dine data. 
Dette vil igen ske med to-faktor-
godkendelse bestående af e-mail 
og mobilnummer.

Nu vil nogen så sige HVORFOR? – 
Jo, for et par år siden besluttede 
repræsentantskabet (RM), at valg 
til RM i fremtiden gerne skal ske 
elektronisk. Der skal vi jo have en 
mulighed for at sikre, at alt går rig-
tigt til, og her kommer to-faktor-
godkendelse til at spille en væsent-
lig rolle, så der ikke bliver snydt.
Planen er, at alt dette her er på 
plads inden næste repræsentant-
skabsmøde i november 2022, så vi 
er nogle, der har småtravlt.

Medlemsmagasinet OZ har det for 
øjeblikket ganske godt. Det ser ud 
til, at læserne er glade for det. Ind-
holdet er relevant, og vi får aner-
kendende nik fra omverdenen. 
MEN der er mindst én mindre slan-
ge i paradis: OZ’s redaktion mang-
ler stof til fremtidens udgivelser! 
Derfor må der opfordres til at få 
gang i skriveriet rundt omkring i 
jeres huler. Alternativet vil være, at 
OZ helt kan forsvinde. Den situati-
on er der jo ingen, der kan ønske 
sig, så fat pennen venner. Er du 
bange for ikke at mestre det form-
fuldendte sprog, kan sekretæren 
sekr@edr.dk hjælpe med kontakt 
til mindst én, som vil kunne hjælpe 
med at få styr på prosaen.

I år er der jo også et valg til EDR’s 
repræsentantskab, der skal afvik-
les. Valget har været annonceret i 
april OZ, og i dette nummer af OZ 
finder du også informationer om 
valget. Husk, at alle, der er med-
lemmer af EDR, kan stille op som 
kandidater til valget. Kandidatur 
skal være meddelt senest d. 15. 
juni 2022 til kontor@edr.dk. Det vil 
være ganske befriende, hvis der 
kommer kandidater i rigt mål til 
valget. Kandidater, som gerne del-
tager i, at få EDR videre ad den vej, 
som den nuværende HB har afstuk-
ket. EDR kan godt bruge nyt blod 
og tankestof i fremtidens repræ-

sentantskab, hvis foreningen skal 
godt videre.

Et andet stort problem for EDR er 
manglen på frivillige hænder. Alle 
de opgaver, der skal løses, for at 
EDR kan være en velfungerende 
interesseforening for danske ra-
dioamatører, kan ikke løses af 
ganske få ildsjæle. Den slags kræ-
ver hænder – hænder – hænder, 
gerne i rigelige mængder. Skulle 
du have lyst til at give en hånd el-
ler to med, må du meget gerne 
kontakte formanden formand@
edr.dk eller sekretæren sekr@edr.
dk. Som nævnt er der rigeligt at 
beskæftige sig med.

En afsluttende tanke: Lokalafde-
lingerne skal være tættere på »sto-
re« EDR. Der skal være meget mere 
interaktion mellem EDR’s lokale 
repræsentationer og hovedbesty-
relse/repræsentantskab. Det vil 
være den gode vej til at give nyt liv 
og vitalitet i alle lejre. Med bag-
grund i historien skal de tættere 
forbindelser dannes på lokalafde-
lingernes præmisser, ikke som dik-
tat ovenfra. Vi skal have skabt en 
form for symbiose mellem lands-
foreningen og de lokale ambassa-
der, så alle EDR-medlemmer i et 
geografisk opland til en lokalafde-
ling finder det berigende at være 
medlem i nærmeste lokalafdeling. 
Dette opnås bedst ved at skabe liv 
i lokalafdelingerne understøttet af 
EDR og DiGiEDR.

Kan den udvikling lykkes, viser kry-
stalkuglen en fremtid om nogle år, 
hvor det er lokalafdelingerne, der 
er de decentrale kraftcentre i EDR. 
På den måde vil det være lokalaf-
delingerne, der stiller med hæn-
der, arrangerer temadage, fieldday 
og alt det andet, et fællesskab hi-
ger efter. Alt sammen koordineret 
via EDR’s HB, som blot skal under-
støtte de gode arbejder og virke 
som bindeled til myndighederne 
og IARU-R1. 

Jo flere vi er, 
jo stærkere er vi
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